
 
 

 

Minnesanteckningar förda vid möte med kommittéansvariga m fl i 
SPF Falubygden den 22 september 2011. 
 
Närvarande: 
 

Karin Michols Ordförande 

Barbro Andréason Vice ordförande 

Martin Eriksson Revisor 

Kerstin Stafås KPR 

Ingrid Klärcke Programkommittén 

Gustaf Lagerby PPR-kommittén 

Marie Kellner Revisor 

Per-Olof Odén Kassör 

Maud Nilsson Medlemsregistret 

Bo Bävertoft Webbansvarig 

Margareta Dunkars Kören 

Gun Eriksson Väntjänsten 

Ruth Trued Resekommittén 

Bo Jönsson Trafiksäkerhetskommittén 

Anna Lundquist Synansvarig 

Sonja Schnürer Brukarråden 

Sigrid Grälls Friskvårdskommittén 

Allan Magnusson Valberedningen, försäkringsfrågor 

Gunnar Fridén Möteskommittén 

Gun och Martin 
Löfdahl 

Brevduvorna 

Lisbeth Lundin Expeditionen 

Inga-Britt Andersson Hörselansvarig 

 
 

 
1. Öppnande 

 
BA hälsade mötesdeltagarna välkomna och öppnade som 
mötesordförande mötet. Presentation av deltagarna. 

 
2. Fastställande av 
dagordning 

 
Den i kallelsen redovisade dagordningen godkändes. 

 
3. Utvärdering av 
månadsmöten och 
studiebesök 

 
Såväl månadsmöten som studiebesök fick positiva omdömen, antalet 
deltagare har ibland varit många, ibland färre. 

 
4. SPF-Nytt 

 

 Nr 2011-3 omfattade 48 sidor, vilket innebär dyrt porto 
vid utskick till presumtiva nya medlemmar (eftersom även annat 
material skickas med). Avsikten är att i fortsättningen begränsa 
omfattningen till 40 eller 44 sidor. 

 Det är viktigt med balans mellan olika delar av 
innehållet – inte för mycket golf. 

 GL redovisade att det är dags att begära offerter för 
tryckning av nästa års SPF-Nytt. Nuvarande tryckare är billiga och 
har gett en bra produkt – men är ej lyhörda för synpunkter. 



 
 Påtalades att ett förhållandevis stort antal överexemplar 
av SPF-Nytt behöver slängas. PPR kommer att samråda med MN 
och brevduvorna om erforderligt antal ex för resp nummer. 
Uppmanades mötesdeltagarna att hämta ex på expeditionen för 
spridning i offentlig miljö etc. 

 ”Stående uppmaningar” kanske inte behöver stå i varje 
nummer. Samma sak för medlemmar i Brukarråden, KPR och 
Väntjänsten? Uppgifter om syn- och hörselansvariga kan begränsas 
till en gång per år. 

 
5.Rapporter 

 

 ML om brevduvorna: 32 brevduvor delar ut cirka 1200 
ex av SPF-Nytt, cirka 40 ex per brevduva. Kostnadsbesparing 
25.000 kr per år. Verksamheten fungerar bra. Angivandet av datum 
för nästa nummer på baksidan av SPF-Nytt bör beaktas, GL 
samråder med ML. Reserv för makarna Löfdahl behövs, 
valberedningens uppdrag. 

  LL om expeditionen: Expeditionsgruppen är fn 7 st, bör 
ej ändras, det blir rörigt om de är fler. Olika första anmälningsdag 
fungerar bra. 

 Diskuterades frågan om anmälningar till resor mm via 
e-post. Resekommittén och expeditionskommittén tar gemensamt 
fram uppgifter om vad som ska stå om anmälningar till resor i SPF-
Nytt och på webbplatsen, inklusive påstigningsplatser. 

 Diskuterades turordning mellan anmälningar vid besök, 
telefon och e-post när massor av anmälningar kommer samtidigt. 
Expeditionskommittén tar fram regler. 
 Hyra av ny kopieringsmaskin – behövs A3-format. 
Endast kören uttryckte sådant behov, där kan distriktet ställa upp. 

 SG om Friskvård: Stavgång har återstartat, varje 
torsdag 1000 vid Magasinsbron. Motionera-Mera-lotteriet, dragning 
111003 1000. Skogsvandringarna pågår. Boulehall är hittad, 
hyreskontrakt är klart mellan en fastighetsägare och Falu bouleklubb, 
Vallavägen i Nedre Norslund. Bowling – många deltagare. 
Ryggymnastik – många deltagare. Sittande gymnastik – ev två 
grupper om tillräckligt antal anmälningar. Vattengymnastik – 12 (ev 
fler) står anmälda i kö, ledarbrist, utredning om ledare pågår. 
Motionssimning – inga anmälningar. 

 AM om Försäkringar. En artikel om förändringar i 
villkoren varje år. Påringningar med frågor kommer från hela landet 
(av någon anledning). 

 AM om Valberedningen: Instruktioner för kommittéer 
bör finnas – det händer att hela kommittéer får nya medlemmar, då 
bör de veta hur den tidigare kommittén har arbetat. Antalet 
medlemmar i kommittéer 1+4 ska inte uppfattas som absolut, finns 
behov för olika aktiviteter i kommittéerna kan ytterligare personer 
adjungeras. 
 AM om annonser i SPF-Nytt: Marknaden är 
besvärlig. ”Det räcker väl med de som vi får”. 

 IBA om Hörselvård: Vill ha en ersättare i sin 
enmanskommitté. Väldigt få som tar kontakt. Verksamheten har mest 
bestått i frågor om hörselslingor, framför allt i Björken. Efter 1½ år 
inget bra resultat. Ev kan föreningen få låna en mobil hörselslinga 
från Falu kommun. Skrivtolkar kan anlitas gratis vid möten etc om de 



 
har tid – om vi i annons eller liknande anger att det finns hörselslinga 
måste vi betala. ML påtalade att hörselslingan på expeditionen bör 
justeras. MD påtalade att när vi hyr lokal, som härpå Haganäs, bör vi 
ha krav på hörselslinga. 
 KS om KPR: KPR besöker vård- och omsorgsboende, 
en anläggning per halvår. 2011 är inom Falu kommun utpekat 
som ”Måltidsåret”. En skrivning om KPR verksamhet ur olika 
aspekter kommer i varje nummer av SPF-Nytt i fortsättningen. I 
kommunens arbete med Knutpunkten (resecentrum för buss och tåg) 
bör en representant för SPF finnas med, rimligen genom 
Trafiksäkerhetskommittén. 

 MD om Kören: Nu 45 medlemmar, detta är ett maximalt 
antal, mest altar, tenorer saknas. 111029 genomförs Körstämman i 
Kristinehallen där distriktets alla körer samt Sandvikens deltar, totalt 
cirka 130 sångare. POO påtalade att Kören har ordförande, 
sekreterare och kassör, det bör ändras till ansvarig liksom i övriga 
kommittéer. Valberedningar tar frågan. 

 MN om Medlemsregistret: 1908 medlemmar igår, (idag 
1910 enligt ML), av de nya är många 46:or. 3% ökning. GL vill att KM 
tar kontakt med medlem nr 1900 och bjuder in honom till nästa 
månadsmöte varefter han intervjuas för SPF-Nytt. 
 GF om Möteskommittén: Kommittén består av 1+5 
man, fungerar bra. 

 GL om PPR: Se ovan under punkt 4. 

 RT om Resekommittén: Kommittén består av 7 
personer, jobbar på. 
 SS om Brukarråden: Brukarråden kommer ev att döpas 
om till Patientråd. Det är inte många som hör av sig – mest egna 
funderingar. Har inget forum att ”föra ut” erfarenheter från råden. 
Ännu inget beslut om Brukarråd på den privata Falu Vårdcentral. 

 BA om Studiekommittén eftersom PE ej var 
närvarande: Några kurser har få deltagare. 

 BJ om Trafiksäkerhetskommittén: Alla fem i kommittén 
är nya, vet inget om tidigare verksamhet utan formar själva denna. 
Artikel om säkerhet vid mobiltelefonering i bil införd i SPF-Nytt, 
aktivitet i samarbete med Dalarnas Trafiksäkerhetsförbund med 
bland annat halkkörning på trafikövningsplatsen i höst (111010), 
utredning om kostnader för däckbyte och förvaring av däck 
genomförd. 
 AL om Synombudsverksamheten: Det är få som hör av 
sig, ska prata på Björken. Tips framfördes att Erik Dahlstedt, fd 
ögonläkare, kan komma och hålla föredrag på månadsmöte. 

 GE om Väntjänsten: Kommittén består av fem personer 
+ syn och hörsel, totalt 22 väntjänstare, några av dessa kommer 
troligen att avgå pga sjukdom. Kommer att delta i kommunens 
kvalitetsvecka, genomför kaffeservering och underhållning en gång 
på resp Smedjan och Britsarvsgården under hösten. Kafé Björken 
startar för hösten 110926 varvid tre sjukgymnaster kommer och 
pratar. Utflykt för våra äldsta medlemmar i juli, 23 deltagare som var 
mycket nöjda. Själva väntjänsten har inte så många ”fall” (dvs 
förfrågningar om hjälp), bara då och då. 
 POO om föreningens ekonomi: Fn har vi 493.000 kr i 
kassan, vilket innebär att läget är gott. 



 
 BB om Webbplatsen och gruppmejl: Kommittéerna 
uppmanades att utnyttja dessa hjälpmedel för att snabbt få ut 
nyheter och förändringar (tex ”Tre platser kvar på resan till…” 
eller ”Resan till… är fullbokad”). 
 

 
6. Ordföranden har 
ordet 
 

 

 Förbundet och distriktet trycker hårt på rekrytering för 
att få fler medlemmar. Varje förening ska ha en rekryteringsansvarig. 
Valberedningar tar frågan. 

 ”Vad gör en verksamhetsansvarig” utdelades. 

 Allt arbete inom föreningen är idéellt – men man ska 
inte ha utgifter för det. Skicka räkning till kassören vid utgifter. 

 Vid årsmötet blev förslaget om sammanslagning med 
SPRF (egentligen nedläggning av båda förbunden och bildandet av 
ett nytt gemensamt) nedklubbat. Medlemsavgiften till förbundet 
höjdes med 20 kr – med en rösts majoritet. Pengarna avses 
användas till utvecklingsbidrag till föreningarna. 

 AM ställde frågan om antal medlemmar i styrelsen och 
om alla ”större” kommittéer borde vara representerade i styrelsen. 
RT vill hellre att Resekommittén blir adjungerad vid behov. 

 
7. Praktiska frågor 

 
POO om attestregler: Utgifter ska attesteras av vissa angivna 
personer. Det är viktigt att räkning som lämnas till expeditionen 
attesteras av rätt person – och att förfallodatum observeras så att vi 
inte ådrar oss onödiga kostnader härför. Kostnadsersättningar för 
året ska inlämnas senast 111219. 
 

 
8. Verksamhetsplan 

 

 Gällande verksamhetsplan utdelades. Behövs 
ändringar? 

 KM: Vi har pengar i kassan – vad ska vi använda dem 
till? Föäreslå nya verksamheter – gärna för yngre pensionärer! 

 MD: Köp hjärtstartare att ha på expeditionen och på 
möten mm. Kostnad 20-25 tusen kr! 
 KM: Ska vi ha något kommande möte i denna grupp på 
havet, dvs kryssning till Mariehamn eller liknande? 

 
9. Övriga frågor 

 
IK om mannekänguppvisningen: Kaos – för mycket folk. En 
ansvarig bör finnas. För kommande liknande arrangemang vill 
Seniorshopen vara ensamma (”Ska det vara underhållning så 
underhåller jag själv!”). Men publiksuccé – 200 personer. 

 
10. Avslutning 

 
BA avslutade mötet och tackade deltagarna för visat intresse. 

 
 
Bo Bävertoft 
Vid penna och tangentbord 


